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Weborvos 

 

Kitüntetett fogyatékosügyi dolgozók 

 

Jeltolmács, fogyatékos otthon- és vöröskeresztes vezető részesül idén a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Szociális Díj kitüntetésben. 

 

Bende Lajos jelnyelvi tolmács a Híd Jelnyelvi Tolmácsok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesületének elnöke. 1971-től hivatásos katonaként, majd a Nemzetbiztonsági Hivatal 

tisztjeként dolgozott 2001-es nyugdíjazásáig. 1986-ban csatlakozott jelnyelvi tolmácsként a 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Szolnok Megyei Szervezete munkájába. 

Kitartásának köszönhetően 2003-tól Szolnok megyében is működik jelnyelvi tolmács 

szolgálat. A Szigligeti Színházban az országban elsőként valósította meg a „tolmácsolt 

előadást", ahol többen életükben először tapasztalhatták meg a színház hangulatának varázsát. 

Népszerűsítette a megye intézményeiben a jelnyelvi tolmácsok létezését, igénylésük módját. 

Több órás filmsorozatot készített fogyatékos szervezetekről a szolnoki városi televízió 

támogatásával. 

 

Máté Éva a Magyar Vöröskereszt Jászberényi Területi Szervezetének vezetője. 1981-től látja 

el a vöröskeresztes munkáját. Húsz éve szervezi a rászoruló gyermekek nyári táborát a 

jászberényi Öregerdőn, de megteremtette a lehetőségét a mozgássérült gyermekek berekfürdői 

üdüléséhez is. A nevelőszülőknél élő gyermekeknek ünnepségeket, kirándulásokat, 

színházlátogatásokat szervez. Kiemelten segíti az egészségfejlesztést. Egészségvédelmi 

hónapokat szervez felvilágosító előadásokkal a szűrővizsgálatok fontosságáról, a 

drogfogyasztás elleni küzdelemről. Elsőként hozott létre gyógyászati segédeszköz kölcsönzőt 

a Jászságban. Közreműködött a rokkantak klubjának és a sztómások közösségének 

létrehozásában. A Soros Alapítvány támogatásával 120 órás ápolónőképzést indított 

munkanélkülieknek. Elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezett gépjárművezetőknek és a 

munkahelyi elsősegélynyújtóknak.  

 

Dr. Vincze Mária 1984-től a karcagi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Gólyafészek Otthon" 

Fogyatékosok Otthona igazgató-főorvosa. Munkáját az intézményben élő súlyos és 

középsúlyos, gyakran halmozottan sérült fogyatékos gyermekek fejlesztésének komplex 

szemlélete jellemzi. Hite szerint mindenki fejleszthető, ezért nagy hangsúlyt fektet az 

ellátottak mentálhigiénés gondozására, a személyre szabott fejlesztő foglalkozásokra. Az 

intézményben 20 csoportfoglalkozás és széles körű egyéni terápiás gondozás szolgálja a 

bentlakó gyermekek és fiatalok képességeinek fejlesztését. A szociális tárca a fogyatékosokat 

gondozó intézmények modernizálását célzó modellkísérleti programjának mintahelyéül 

választotta 2001-ben a „Gólyafészek Otthont". 2003-ban elindította a családi házas, 13 

férőhelyes lakóotthoni gondozást, ami újszerű előrelépés a megyei ellátórendszer tekintetében 

is. A kitüntetéseket november 12-én 11 órakor adják át a megyeháza dísztermében. 


